Hoe dan?
• Via coöperaties  biologische en kleinschalige
landbouw ondersteunen
• Projecten en voorlichting over de verandering
naar een duurzame landbouw
• Agrariërs die over willen stappen naar energieteelt,
agrotoerisme als inkomstenbron stimuleren

Verduurzamen van de Hof

Waarom belangrijk?
We kunnen niet doorgaan met het uitputten van
onze aarde! Noodzaak vanuit vier gezichtspunten:
economisch, sociaal, klimaat en ethisch
Wat te doen?
• Ontwikkelen van duurzame energie: zon, wind,
biomassa, waterkracht
• ‘fairtrade’ en ‘groen’ gecertificeerde materialen
en producten op allerlei gebied
Hoe dan?
• coöperatieve samenwerking en transitie van
grootschaligheid op allerlei terreinen naar
kleinschaligheid
• ‘niche markten’ bevorderen, voor bijvoorbeeld
scharrel- en biologische producten, diervriendelijk
geproduceerde vleeswaren

Vluchtelingenbeleid

Waarom belangrijk?
‘Noabers’ helpen elkaar, een Twents moraal!  
Mensen die vluchten voor politiek, oorlog of geweld,
bieden wij hulp en onderdak
Wat te doen?
• Begeleiding door vrijwilligers die daartoe ook
ondersteuning ontvangen
• Taalvaardigheid bevorderen
• Professionele aandacht voor psychosociale
problematiek
Hoe dan?
• Kleinschalig AZC, inpasbaar in de gemeenschap
• Ondersteunen van Kleurrijk Hof van Twente en
de Dag van de Dialoog

Hofroute
Kunst en Cultuur

Waarom belangrijk?
Kunst en cultuur versterken de sociale cohesie door
het delen van waarden en emoties
Wat te doen?
• Voorzieningen voor Kunst en Cultuur behoren
laagdrempelig te zijn
• Behouden van theater, bibliotheek, muziekschool
en multi-culturaliteit in de Hof
• Op alle scholen blijft muziekles en de cultuurcoach
wordt gehandhaafd
Hoe dan?
• Voorlichting, communicatie en evenementen
over culturele waarden
• Scholen worden meer betrokken bij diverse
activiteiten
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Het volledige manifest vindt u op:
https://hofvantwente.groenlinks.nl
https://hofvantwente.pvda.nl
https://hofvantwente.sp.nl

Groen Links
Partij van de Arbeid
Socialistische Partij

Links
samen sterk!

Groen Links
Partij van de Arbeid
Socialistische Partij
in de Hof
We bundelen onze krachten, kennis
en politieke ambities.
Samen staan we sterker in de komende
gemeenteraadscampagne
en de periode daarna.
We willen sterk genoeg worden
om samen met anderen
een coalitie te vormen.

Burgerparticipatie en samenwerking

Waarom belangrijk?
Samenwerking loont: het is slimmer en gaat sneller
Wat te doen?
Burger verantwoordelijkheid geven
Burgerinitiatieven door burgers en ondernemers
ondersteunen
Hoe dan?
• Via digitale platforms en netwerken
• Door gerichte en pro-actieve (thema) bijeenkomsten
• Keukentafelgesprekken
• Raadsvergaderingen op locatie/kernen

Zorg

De partijen hebben op 7 onderwerpen
hun gezamenlijke ambities
beschreven:
• Burgerparticipatie en samenwerking
• Zorg
• Kinderarmoede: onbestaanbaar!
• Agrarisch ondernemen
• Verduurzamen van de Hof
• Vluchtelingenbeleid
• Kunst en Cultuur

Waarom belangrijk?
Ieder die zorg nodig heeft, kan en moet daarop
kunnen rekenen
Wat te doen?
• Bevorderen van gezonde leefstijl
• Goede toegankelijkheid waarborgen
• Samenhangende aanpak
Hoe dan?
• Gemeentelijke zorgcoöperatie oprichten
• Inkomensafhankelijke bijdrage
• Geen bureaucratische belemmeringen
• Zorg vanuit wijkteam
• Betaalde zorg wordt ingezet wanneer kennis
en kunde dat vereist

De Hof: geen plaats voor (kinder)armoede

Waarom belangrijk?
Moeten leven beneden het bestaansminimum;
mag niet voorkomen
Wat te doen?
Voorkomen van armoede en uitweg uit armoede
bieden
Hoe dan?
• Verwerken van signalen van wijk- en buurtteams,
onderwijs, sportverenigingen, maatschappelijk
werk, kerken en woningcorporaties; urgente
noden vangnet
• Eén regisseur voor gezin in problemen en/of
schulden
• Proef met basisinkomen voor bepaalde groep
mensen
• Minima-gezinnen krijgen sluitende regeling
voor deelname kinderen aan sport, cultuur en
onderwijs

Agrarisch ondernemen

Waarom belangrijk?
Ons buitengebied, met haar agrarische sector, is van
grote betekenis. De bedrijfseconomische grondslag
kalft af, de ecologische schade is groot, het welzijn
van mens en dier komen in de knel
Wat te doen?
• Kleinschaliger en extensievere landbouw
ondersteunen
• Energieteelt, biomassaverwerking en de teelt
van nieuwe gewassen   

